Протокол №4
23.04.2020 року
засідання комісії (моніторингової групи) із внутрішнього забезпечення
якості освітньої діяльності КМАМ ім Р.М. Глієра
Присутні:
Голова комісії (моніторингової групи) – Н.А. Панова;
Заступник голови комісії (моніторингової групи) – А.О. Жуков;
Члени

комісії

(моніторингової

групи):

Зарудянська

М.А.,

Демешко Н.Б., Конончук В.О., Тимченко-Бихун І.А., Борисова С.В.,
Марценківська О.В., Кречковська Р.О., Ковтюх Л. М., Мудрецька Л.Г.,
Дугіна Т.Є., Кочерженко О.В., Боровик С.Й., Гармель О.В., Когут Т.В.
Порядок денний:
1. Про продовження карантину у КМАМ ім. Р.М. Глієра.
2.

Про затвердження Концепції ефективної моделі змішаної

форми навчання в КМАМ ім. Р.М. Глієра в умовах карантиннообмежувальних та профілактичних протиепідемічних заходів
3. Про підготовку весняно-літньої сесії у дистанційній формі.
Слухали по п.1.
Жуков А.О.: на підставі прийнятого рішення на засіданні Кабінету
Міністрів України від 22 квітня 2020 року про продовження дії карантину,
з метою запобігання захворювання та поширення хвороби, продовжити
карантин в КМАМ ім. Р.М. Глієра на період з 22 квітня по 11 травня 2020
року включно. На час карантину викладання навчальних дисциплін та
проведення поточних та підсумкових контрольних заходів проводити за
допомогою дистанційних технологій.
Слухали по п.2.
Панова Н.А: ознайомила з Концепцією ефективної моделі змішаної
форми навчання в КМАМ ім. Р.М. Глієра в умовах карантиннообмежувальних та профілактичних протиепідемічних заходів.

Ухвалили: затвердити концепцію ефективної моделі змішаної
форми навчання в КМАМ ім. Р.М. Глієра в умовах карантиннообмежувальних та профілактичних протиепідемічних заходів.
Рішення прийняте одностайно.
Слухали по п.3.
І.А. Тимченко-Бихун, С.В. Борисова: зазначили про необхідність
підготовки весняно-літньої сесії у дистанційній формі (у випадку
продовження карантину) та визначення вимог щодо форми проведення
підсумкової

атестації

забезпеченням

надійної

дистанційно

(у

автентифікації

синхронному
здобувачів

та

режимі)

із

жорсткого

дотримання карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу.
Ухвалили: розробити вимоги щодо форми проведення підсумкової
атестації дистанційно. Відповідальні: декан факультету мистецтва співу та
джазу КМАМ імені Р.М. Глієра І.А. Тимченко-Бихун, декан факультету
виконавського мистецтва та музикознавства КМАМ імені Р.М. Глієра
С.В.Борисова, завідувачі денним відділенням КМАМ імені Р.М. Глієра,
кандидат мистецтвознавства О.В. Марценківська та Р.О. Кречковська,
завідувач

навчально-науковим

відділом

КМАМ

імені Р.М. Глієра

Т.В. Когут.
Рішення прийняте одностайно.
Голова комісії

Н.А. Панова

